Vriendschapsweek
Gemeentelijke Basisschool Buggenhout
Buggenhout, 12 maart 2018

Beste ouders,

Elk jaar voorzien we in onze school een project waar de hele school aan deelneemt. We zijn er van
overtuigd dat als we allemaal een week lang (klasoverschrijdend) werken rond bijvoorbeeld
verkeersveiligheid
d of gezonde voeding dit beter beklijft bij de kinderen.
Dit jaar willen we in onze projectweek volop inzetten op sociale vaardigheden en samenhorigheid. Onze
projectweek van 12 tot 16 maart krijgt daarom de naam ‘Vriendschapsweek’.
Dee beste manier om een vriend te maken is door er zelf één te zijn!
Onder deze noemer zullen we de hele week -over de klassen heen- samen werken en samen spelen. Onze
leerlingen krijgen ook een ‘geheim vriendje’ toegewezen.
toegewezen Het is hierbij de bedoeling dat iedere leerling een
hele week attent is voor een onbekende schoolvriend(in).
scho
Attent zijn kan op vele manieren: samen een spel
spelen, een complimentje geven, een fijne tekening maken,… het is geenszins de bedoeling om voor elkaar
geschenken te kopen!
In de klas maken we tijd voor verhalen rond vriendschap. We
W maken ook een
n klas-vriendenboek.
klas
De
middagpauzes worden samenspeelmomenten
samenspeelmomente en in de loop van de week krijgt onze speelplaats er ook
enkele vriendschaps-plaatsjes
plaatsjes bij…
bij
In de kleutergang voorzien we activiteiten die aansluiten bij het schoolproject. Onze kleuters dragen zorg
z
voor elkaar en spelen samen met bekende en nieuwe vriendjes.
Op vrijdag sluiten we de vriendschapsweek af. Om 15.00 uur komen alle kinderen samen op de speelplaats
voor een waardige afsluiter van onze projectweek.
Ouders en grootouders
rs die het slotmoment willen bijwonen zijn hierbij uitgenodigd om samen met de
kinderen een hele toffe week af te sluiten die vast nog heel lang bijblijft!
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